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Fastställd av Juridiska fakultetens utbildningsutskott 2020-06-03.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Svenska 3 och Engelska 6.
För tillträde till undervisning och examination krävs att den sökande har godkänt resultat omfattande minst
150 högskolepoäng på Juristprogrammets obligatoriska kurser, i vilka ska ingå grundkursen i Skatterätt.
Även sökande med betydande praktisk erfarenhet inom området internationell skatterätt kan ges tillträde till
kursen.
Kursens uppläggning
Provkod
MOM1

Benämning
Internationell Skatterätt

Högskolepoäng
15

Kursens innehåll

Kursen är en fördjupningskurs, som syftar till att ge studenter en förståelse för de internationella aspekterna
av skatterätten, både när det gäller skatterättsliga principer och regler. Kursen syftar även till att ge deltagarna
sådana teoretiska och praktiska färdigheter som gör dem skickade att lösa kvalificerade juridiska uppgifter vid
tjänstgöring hos exempelvis Finansdepartementet, företag, Skatteverket, förvaltningsdomstol eller
revisionsbyrå.
Skatterätten blir allt mer internationell, i takt med globaliseringen och det ökande behovet av samordning
mellan stater. Den internationella skatterätten påverkas företrädesvis av internrättsliga, skatteavtalsrättsliga
och EU-skatterättsliga regler. På kursen behandlas samtliga regeltyper och hur de tillsammans bildar ett
sammansatt rättsläge. Kursen berör främst inkomstskatten, både från ett svenskt och ett internationellt
perspektiv. I vad avser företag behandlas exempelvis beskattningen av multinationella koncerner,
finansieringsformer, internprissättning, och olika skatteflyktsregler. Beträffande individer behandlas
exempelvis beskattningen av gränsöverskridande tjänste- och kapitalinkomster, samt pensioner.
Utöver de tekniska aspekterna av olika regler läggs även vikt vid att kursdeltagarna utvecklar en förmåga att
förstå de skattepolicyutmaningar som Sverige står inför (tex hur skattesystemet kan utformas för att
tillfredsställa landets statsfinansiella behov och värna landets konkurrenskraft), samt att kritiskt analysera de
regler och principer som Sverige, EU, OECD, och FN har utformat för att möta dessa utmaningar.
Förväntade studieresultat
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Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
-Visa fördjupad kunskap om och förståelse för den internationella skatterättens systematiska uppbyggnad
samt de ofta komplicerade normkonflikter som präglar rättsområdet,
-visa kunskap om olika aktörers intressen (exempelvis skattskyldigas, nationella lagstiftares och EU:s
institutioner) samt därmed föreliggande intressegemenskaper och intressekonflikter.
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs förväntas deltagaren kunna:
-visa förmåga att med hjälp av juridisk metod systematiskt, kritiskt och självständigt identifiera, och
bedöma komplexa internationella skatterättsliga frågeställningar, och
-inom givna tidsramar individuellt planera och genomföra en juridisk analys avseende en komplex
skatterättslig frågeställning som involverar internationella aspekter.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs förväntas deltagaren kunna:
-visa en förmåga att förstå de utmaningar som Sverige står inför, samt att kritiskt analysera de regler och
principer som Sverige, EU, OECD och FN har utformat för att möta dessa utmaningar,
-bedöma komplexa skatterättsliga frågeställningar med hänsyn till anknytande samhälleliga frågor, som
exempelvis att väga EU-medlemsstaternas individuella intressen av att motverka skatteundandragande och
deras gemensamma intresse av att åstadkomma en fungerande inre marknad.
Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, och gruppövningar. Kursens undervisning kan även
innehålla besök hos exempelvis skatteavdelningen på ett multinationellt företag, Skatteverket eller
revisionsbyrå.
Vid seminarierna behandlas komplexa frågeställningar mera ingående. Studenterna ska läsa in material och
förbereda uppgifter innan seminarierna för att sedan aktivt delta i diskussioner och presentera sina analyser
och lösningar. Deltagande vid seminarierna är obligatoriskt.
Kursen innehåller ett praktikfall i samarbete med exempelvis skatteavdelningen på en multinationell koncern,
Skatteverket, eller revisionsbyrå. Inom ramen för praktikfallet författar studenterna promemorior i grupper om
ungefär 4–6 deltagare. Studenterna presenterar och diskuterar sedan innehållet i sina promemorior med de
som leder praktikfallet, vilka i sin tur ger feedback på studenternas skriftliga och muntliga prestationer.
Praktikfallet räknas som ett seminarium och omfattas av närvarokravet.
Undervisningen kan i delar ske på engelska. Delar av kurslitteraturen och övrigt undervisningsmaterial kan
även vara på engelska.
Kunskapskontroll och examination

Examination sker dels genom obligatorisk och aktiv närvaro vid seminarierna, dels genom en salsskrivning.
Vid samtliga seminarier råder ett krav på aktiv närvaro. Med aktiv närvaro avses att studenten ska ha förberett
uppgifterna samt vara beredd att delta i diskussionerna av dessa. Kursföreståndaren kan dock meddela en
generell dispens från närvarokravet enligt de av Juridiska fakultetens utbildningsutskott beslutade
föreskrifterna för examination. Närvarokravet anges i kursbeskrivningen. Utöver detta kan dispens meddelas
vid laga förfall. Studenten ska då fullgöra en pedagogiskt likvärdig uppgift som kompensation för frånvaron.
Dispens från presentationen av praktikfallet medges inte.
Betygsgraderingen görs på grundval av den skriftliga tentamen. För övriga examinationsmoment används
endast betyget Godkänd (G) respektive Underkänd (U).
Som betyg på kursen används den målrelaterade sjugradiga betygsskalan. Som godkänt betyg enligt den
sjugradiga betygsskalan används något av vitsorden A (Utmärkt), B (Mycket bra), C (Bra), D
(Tillfredsställande) eller E (Tillräckligt). Underkända betyg är Fx (Otillräckligt) eller F (Helt otillräckligt).
För att bli godkänd på kursen fordras att samtliga förväntade studieresultat är uppfyllda.
Tillåtna hjälpmedel vid tentamen och betygskriterier specificeras i kursens undervisningsplan.
Student som underkänts vid ordinarie examination bereds tillfälle till ny examination. Studerande som fått
godkänt betyg har inte rätt att genomgå ny examination för högre betyg. Student som underkänts två gånger
av samma examinator har rätt att kräva annan examinator vid ytterligare försök. Det gäller dock inte om
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särskilda skäl talar emot att en annan examinator ska utses.
En student med intyg om särskilt pedagogiskt stöd utfärdat av Stockholms universitet, har möjlighet att få
anpassad examination.
Övrigt

Fullgjorda obligatorier gäller i två år. Det gäller även i fråga om student som avregistrerar sig från kursen
genom ett tidigt avbrott.
Det obligatoriekrav som gällde för tiden vid förstagångsregistreringen ska studenten fullfölja under en period
om två år. Efter två år ska obligatoriekravet enligt den senast reviderade kursplanen gälla.
Ikraftträdande
Dessa bestämmelser träder i kraft den 2021-01-18.
Kurslitteratur

Kurslitteratur fastställs av prefekten. För information om kurslitteratur hänvisas till kursens webbplats.
Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast två månader före kursstart.
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